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I-2 การบริ หารเชิ งกลยุทธ์
เป้ าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ:
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย 2556
2557 2558 2559 2560
ร้อยละการดาเนินงานบรรลุ
80
100
100
100
100
100
เป้ าหมายตามตัวชีว้ ดั คารับรองการ
ปฏิบตั ริ าชการ
ร้อยละการรับรูว้ สิ ยั ทัศน์ พันธกิจ 100
NA
88.5 100
100
100
โรงพยาบาลของระดับผูน้ า
ร้อยละการรับรูว้ สิ ยั ทัศน์ พันธกิจ 90
NA
77.5
80.50
โรงพยาบาลของบุคลากรระดับผู้
ปฏิบตั ิ
บริ บท:
โรงพยาบาลมีความท้าทายเชิงกลยุทธ์ในปี 2560 ดังนี้:
1. ผูร้ บั บริการทัง้ ในและนอกเวลาแออัด
2. ผูป้ ่ วยอุบตั เิ หตุจากจราจรมีความรุนแรงเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
3. ความพึงพอใจในบรรยากาศของบุคลากรลดลงอย่างต่อเนื่อง
4. การเจ็บป่ วยด้วยโรคเรือ้ รังรายใหม่และรายเก่าทีม่ ภี าวะแทรกซ้อนในกลุ่มโรคทีส่ าคัญ
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
ปั จจัยความสาเร็จทีส่ าคัญ: ผูน้ าสนับสนุ นการพัฒนาคุณภาพอย่างเต็มทีแ่ ละบุคลากรมี
ความสามารถ ในการทางานเป็ นทีมได้ดี มีกระบวนการ และคาสังชั
่ ดเจน
กระบวนการ : กระบวนการจัดทากลยุทธ์:
บทเรียนเกีย่ วกับกระบวนการจัดทากลยุทธ์:
แผนกลยุทธ์ เป็ นทิศทางหรือแนวทางปฏิบตั ติ ามพันธกิจและภารกิจ (Mission) ให้
สัมฤทธิผลตามวิสยั ทัศน์ (Vision) และเป้ าประสงค์ขององค์การ (Corporate Goal) แผนกลยุทธ์ท่ี
ดีนนั ้ จะต้องถูกกาหนดขึน้ ตามวิสยั ทัศน์ขององค์การ อันเป็ นผลผลิตทางความคิดร่วมกันของ
สมาชิกในองค์การทีไ่ ด้ทางานร่วมกันหรือจะทางานร่วมกัน ทัง้ นี้องค์การสามารถใช้แผนกลยุทธ์
เป็ นกรอบในการประเมินผลงานประจาปี งบประมาณ ยิง่ ไปกว่านัน้ องค์การยังสามารถใช้แผนกล
ยุทธ์ เป็ นกรอบในการจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) เพื่อการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ได้อกี ด้วย (การวางแผนกลยุทธ์ : ศิลปะการกาหนดแผนองค์การสู่ความเป็ นเลิศ องค์กรที่
จะประสบความสาเร็จได้นนั ้ จาเป็ นต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic planning) ทัง้ นี้เนื่องจาก
แผนกลยุทธ์จะเป็ นแนวทางทีใ่ ห้ผบู้ ริหารองค์กรดาเนินการได้อย่างมีทศิ ทาง คือ มุง่ สู่ความสาเร็จ
ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
โรงพยาบาลกันตัง จังหวัดตรัง มีวสิ ยั ทัศน์ “โรงพยาบาลทีผ่ รู้ บั บริการประทับใจ มี
เครือข่ายบริการสุขภาพและชุมชนเข้มแข็ง ในปี 2561”
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กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกระดับ
กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ โดยคณะทางานแบบมีส่วนร่วม เป็ น 3 ระยะคือ
1) ระยะเตรียม
1.1 เลือกแกนนา ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียในการระดมสมองจัดทาแผนฯ ประกอบด้วย
- ผูอ้ านวยการ
- หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าหน่ วยงาน/หัวหน้าทีม/เลขาทีม
- ตัง้ คณะทางานพัฒนายุทธศาสตร์และจัดทาแผนการทาแผนยุทธศาสตร์
เตรียมการ ข้อมูลนโยบาย ข้อมูลพืน้ ฐานจากทีม IM และหน่วยงาน ( 7 วัน)
2) วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย ตามกลยุทธ์ (2 วัน)
- ศึกษาวิเคราะห์ คือ การศึกษาสถานภาพองค์กร (ทัง้ ภายในและภายนอก) ตามหลัก
วิชาการ (PEST & SWOT)
- ทบทวนนโยบายสุขภาพระดับต่างๆ ข้อมูลพืน้ ฐานขององค์กร เป็ นข้อมูลนาเข้า
- ทบทวนพันธกิจ/ผลผลิต
- ศึกษาผลงาน , ค่านิยม
- วิเคราะห์สภาพ SWOT
- กาหนดวิสยั ทัศน์, ภารกิจ, กาหนดจุดประสงค์ , กาหนดกลยุทธ์/กลวิธ ี , กาหนด
เป้ าหมาย / ตัวชีว้ ดั , กาหนดแผนงาน/โครงการ โดยการประชุมชีแ้ จง สร้างความรู้
ความเข้าใจ ความตระหนัก และทักษะด้านการวางแผน
3) จัดทาแผนยุทธศาสตร์ตามกระบวนการ (2 วัน)
-วิเคราะห์ปัจจัยสาคัญทัง้ ปั จจัยภายนอก ปั จจัยภายใน โอกาสและปั จจัยคุกคาม
จากนโยบายการดาเนินงาน แผนยุทธศาสตร์สุขภาพ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข
กาหนดจุดยืนองค์กร ทัง้ ส่วนกลาง คือการพัฒนานโยบาย กากับ ติดตาม ประเมินผล และในส่วน
ภูมภิ าค (เขตสุขภาพ) คือการบริหารจัดการหน่วยบริการ และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบตั ิ โดย
มีวสิ ยั ทัศน์ การเป็ นองค์กรหลักด้านสุขภาพทีร่ วมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี ด้านพันธกิจ
เน้นการพัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วมและยังยื
่ น และมีเป้ าหมาย “ประชาชน
สุขภาพดี เจ้าหน้าทีม่ คี วามสุข ระบบสุขภาพยังยื
่ น”ค่านิยมขององค์กรทีก่ ระทรวงสาธารณสุข
กาหนดขึน้ คือ MOPH ประกอบด้วย Mastery : เป็ นนายตนเอง , Originality : เร่งสร้างสิง่ ใหม่ ,
People centered approach : ใส่ใจประชาชน และ Himility : ถ่อมตนอ่อนน้อม
นโยบายของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ปี 2558 – 2560 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
วิ สยั ทัศน์ โรงพยาบาลกันตัง จังหวัดตรัง (VISION)
“ โรงพยาบาลกันตัง เป็ นโรงพยาบาลที่ผ้รู บั บริ การประทับใจ มีเครือข่ายบริ การ
สุขภาพและชุมชนเข้มแข็ง ในปี 2561”
2. พันธกิ จโรงพยาบาลกันตัง (Missions)
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2.1. สนับสนุ นการพัฒนาคุณภาพบริการในระดับเครือข่าย
2.2. รักษา ส่งเสริม ป้ องกันและฟื้ นฟูสุขภาพแก่ประชาชนตามสภาพปั ญหาในพืน้ ที่
2.3. ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของประชาชนใน
พืน้ ที่
2.4. พัฒนาบุคลากรให้มสี ุขภาวะและสมรรถนะทีเ่ หมาะสม
2.5. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการดาเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพ
3. เป้ าประสงค์ (Goals)
3.1 ผูร้ บั บริการและผูม้ าเยือนประทับใจและไว้วางใจในบริการ รพ.
3.2 ลดพฤติกรรมเสีย่ งและการเจ็บป่ วยรายใหม่ในกลุ่มโรคทีส่ าคัญและป้ องกันได้
3.3 เพิม่ ศักยภาพชุมชนในการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มโรคสาคัญในพืน้ ที่
3.4 บุคลากรมีคุณภาพ เก่ง ดี มีความสุขและผูกพันต่อองค์กร
3.5 มีระบบสารสนเทศทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพื่อ การสนับสนุ นด้านบริการ บริหารจัดการสุขภาพ
4. ประเด็นกลยุทธ์การพัฒนาระบบบริ การโรงพยาบาลกันตัง (Strategic Issues)
4.1 พัฒนาระบบบริการในโรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพให้ผรู้ บั บริการประทับใจ
4.2 เพิม่ ประสิทธิภาพการดูแลผูป้ ่ วยสู่ชุมชน
4.3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพสู่ชุมชนเข้มแข็ง
4.4 พัฒนาบุคลากรสู่คนเก่ง ดี มีความสุข
4.5 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสารสนเทศ
5. ความท้าทายของ รพ.กันตังได้แก่
5.1ผูร้ บั บริการทัง้ ในและนอกเวลาแออัด
5.2 การเจ็บป่ วยด้วยโรคเรือ้ รังรายใหม่และรายเก่าทีม่ ภี าวะแทรกซ้อนในกลุ่มโรคทีส่ าคัญ
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
5.3 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเองมีความหลากหลายไม่เป็ นเอกภาพ
5.4 ความพึงพอใจในบรรยากาศของบุคลากรลดลงอย่างต่อเนื่อง
5.5ระบบสารสนเทศทัง้ เครือข่ายทีม่ อี ยูไ่ ม่สามารถนาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการเพียงพอ
6 .จุดเน้ นการพัฒนาในปี 2560
6.1 พัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังทัง้ เครือข่าย
6.2 สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพตนเองของชุมชน
6.3 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขภาพทัง้ เครือข่าย
4)ปฏิบตั ติ ามแผน พัฒนายุทธศาสตร์ แนวทางปฏิบตั ิ
1.ตัง้ คณะทางาน PM กลยุทธ์ และ PM โครงการ ตามแผนกลยุทธ์ แต่งตัง้ คณะทางาน
พัฒนายุทธศาสตร์ โรงพยาบาลกันตัง เพื่อให้การดาเนินงานยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลกันตัง
เป็ นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พันธกิจ สู่การบรรลุ
วิสยั ทัศน์โรงพยาบาลกันตัง นโยบายการบริหารของโรงพยาบาลกันตัง และเครือข่ายสุขภาพ
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อาเภอกันตัง เป็ นพันธกิจเกี่ยวเนื่องตามภารกิจด้านสาธารณสุข ได้แต่งตัง้ คณะทางานออกเป็ น
1.1 คณะกรรมการอานวยการ มีบทบาทหน้าทีใ่ นการให้คาแนะนา เสนอแนวทางนโยบาย
การพัฒนาสู่เป้ าหมายยุทธศาสตร์โรงพยาบาล และเป็ นทีป่ รึกษาด้านต่างๆ แก่คณะทางานฯ
1.2 คณะทางานยุทธศาสตร์ ตามภารกิจ โดยมีบทบาทหน้าทีใ่ นการศึกษานโยบายการ
พัฒนายุทธศาสตร์ , พิจารณาจัดทาโครงการ วิเคราะห์การพัฒนางานตามยุทธศาสตร์ , จัดเสนอ
ผลการประชุม/ติดตามงานแก่ผเู้ กีย่ วข้องและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย , จัดทาแผนปฏิบตั กิ ารให้
สอดคล้องกับการพัฒนาบริการสุขภาพโรงพยาบาลกันตังเพื่อสู่วสิ ยั ทัศน์ และทาการติดตาม
ควบคุมกากับประเมินผลแผนงานโครงการฯในยุทธศาสตร์ต่างๆ
2.มีแผนการติดตามและกระตุน้ PM กลยุทธ์ และ PM โครงการ
2.1 คณะทางานยุทธศาสตร์ ประชุมหารือ ความก้าวหน้าแผนงานโครงการ เพื่อนาผล
เสนอคณะกรรมการอานวยการแผนยุทธศาสตร์
2.2 คณะกรรมการอานวยการ ประชุมรับทราบความก้าวหน้าแผนงานโครงการ พร้อมให้
ข้อเสนอแนะ และรับทราบปั ญหาอุปสรรค์ และแนวทางแก้ไข
3. มีการสื่อสารและถ่ายทอดสู่การปฏิบตั ฯิ PMกลยุทธ์ และ PMโครงการสู่ผรู้ บั ผิดชอบงาน
ประจา
4. ประเมินผล คือ การติดตาม/ประเมินผล
-กาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์ จัดทาตัวชีว้ ดั และเป้ าหมาย
-นาเสนอแผนต่อคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลเพื่อขออนุมตั ใิ นหลักการ
-สื่อสารและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปยังกลุ่มงาน หน่วยงาน และทีมพัฒนาคุณภาพต่างๆ
-หน่วยงาน กลุ่มงานและทีมพัฒนาคุณภาพจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร
-ประชุมพิจารณาจัดสรรทรัพยากรตามแผนทีก่ ลุ่มงาน หน่วยงาน นาเสนอ
-วัดวิเคราะห์ผลการดาเนินงานดังนี้
1) หัวหน้ากลุ่มงานติดตามการดาเนินงานของหน่วยงานทุกเดือน
2) หัวหน้ากลุ่มงานรายงานตัวชีว้ ดั ในกลุ่มไปทีง่ านยุทธศาสตร์ ทุก 3 เดือน
3) งานแผนงานรายงานตัวชีว้ ดั แก่ผบู้ ริหารระดับสูงทุก 3-6 เดือน
1 การวิ เคราะห์ข้อมูล
บทเรียนเกีย่ วกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลและปั จจัยสาคัญทีม่ ผี ลต่อการกาหนดกลยุทธ์:
- โรงพยาบาลวิเคราะห์ขอ้ มูลทีใ่ ช้ในการกาหนดแผนกลยุทธ์คอื การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายใน ปั จจัยภายนอก โอกาสและ ปั จจัยคุกคาม (SWOT) ทีม่ ผี ลต่อ รพ. (ตาม
รายละเอียดทีแ่ นบ)
- วิเคราะห์ทศิ ทางการพัฒนาศักยภาพตาม service plan ระดับจังหวัด
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์โรงพยาบาลกันตัง
1) ผูร้ บั บริการทัง้ ในและนอกเวลาแออัด(ส่งผลต่อผูร้ บั บริการมีขอ้ ร้องเรียนเพิม่ ขึน้ ผู้
ให้บริการมีความเหนื่อยล้า ไม่พงึ พอใจในบรรยากาศการทางาน ผลงานคุณภาพไม่บรรลุ
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เป้ าหมาย)
2) ผูป้ ่ วยอุบตั เิ หตุจากจราจรเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง (สิน้ เปลืองค่าใช้จา่ ย,เพิม่
คนทางาน,
ครอบครัวสูญเสียฯลฯ EMS, การเพิม่ หน่วย FR ในพืน้ ที)่
3) ความพึงพอใจในบรรยากาศลดลงอย่างต่อเนื่อง (การบริหารทรัพยากรบุคคล
ระบบประเมินผลงาน,สิง่ แวดล้อมในการทางาน การสื่อสารข้อมูล ระบบการ
ประสานงานทัง้ ภายในและภายนอก การพัฒนาบุคลากร)
4) การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน (การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนมีน้อย ส่งผลต่อ
ผูร้ บั บริการรายใหม่เพิม่ ขึน้ ,รายเก่าเกิดภาวะแทรกซ้อนเพิม่ ขึน้ ได้รบั ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพไม่
ทัวถึ
่ ง ผูป้ ่ วยไม่รอู้ าการก่อนมา รพ. มาช้า กลุ่มดูแลตนเองเพื่อ ส่งเสริม ป้ องกัน รักษา ทีเ่ ข้มแข็งมี
น้อย ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมอย่างจริงจังมีน้อย)
5) การบริหารจัดการสารสนเทศไม่มปี ระสิทธิภาพ (การข้อมูลนามาใช้ประโยชน์ไม่
ทันเวลา, การจัดการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจไม่เพียงพอ, สารสนเทศเพื่อการรักษาและการดูแล
ตนเองของผูป้ ่ วยและประชาชนไม่เพียงพอ ไม่ตอบสนองความต้องการผูใ้ ห้บริการและประชาชน
ฯลฯ)
6) เพิม่ ประสิทธิภาพการดูแลผูป้ ่ วย (เน้นโรคทีเ่ ป็ นปั ญหาไม่บรรลุเป้ าหมายตาม
ตัวชีว้ ดั ได้แก่ โรคเฉียบพลัน โรคเรือ้ รัง, ระบบสนับสนุ นได้แก่ ระบบงานต่างๆ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วต้อง
พัฒนาเพิม่ เติม –การพัฒนาระบบนัด Fast tract Stroke ACS)
2.การถ่ายทอดกลยุทธ์ส่กู ารปฏิบตั ิ
เป็ นลักษณะ ถ่ายทอดโดยโครงสร้างการพัฒนาคุณภาพผ่านหัวหน้าทีม หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้า
หน่วยงาน และถึงผูป้ ฎิบตั ิ โดยกาหนดความรับผิดชอบการวางแผน ประสานแผน กระตุน้ การ
ดาเนินงาน ติดตามการดาเนินงานตามแผนเชื่อมโยงกับตัวชีว้ ดั ทีม่ อบหมายตามลงมาในแต่ละ
ระดับจนถึงผูป้ ฏิบตั ิ
บทเรียนในการนาประเด็นทีท่ า้ ทาย/ยาก ไปสู่การปฏิบตั ิ:
- ประเด็นทีท่ า้ ทายมี 6 ประเด็น การนาประเด็นท้าทายทัง้ หมดมาดาเนินการนัน้ เป็ นการยาก
ทัง้ ในด้านบุคลากรทีม่ จี ากัดและงบประมาณทีใ่ ช้จ่ายทุกเรือ่ ง จึงลาดับความสาคัญของความท้าย
ทายทีย่ ากและง่าย ความเป็ นไปได้ของการดาเนินการ ระยะเวลาทีต่ อ้ งดาเนินการและความสาเร็จที่
ต้องการในแต่ละปี ดังนัน้ โรงพยาบาลจึงใช้ประเด็นความท้าทายมาใช้กาหนดเป็ นแผนกลยุทธ์ในแต่
ละปี
3.บทเรียนในการสร้างความยังยื
่ นของการพัฒนา:
3.1 รพ.สร้างความยังยื
่ นของการพัฒนาโดย การใช้แผนยุทธศาสตร์เป็ นตัวนาการพัฒนา
คุณภาพบริการต่างๆ เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทัง้ เครือข่ายบริการ การใช้ขอ้ มูลพืน้ ฐาน
ตามความเป็ นจริงมาใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนแก้ไขปั ญหา ร่วมกับการกากับตาม
โครงสร้างการบริหาร ทีผ่ ่านมาพบว่าหลายโครงการและหลายกิจกรรมคุณภาพไม่ยงยื
ั ่ น เพราะ
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3.2 ผูร้ บั ผิดชอบงานแผน ทีต่ อ้ งติดตามการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลมีภาระทีไ่ ด้รบั
มอบหมายมากเกินไป ไม่มเี วลาในการติดตามระบบตามทีว่ างไว้เต็มรูปแบบ
3.3 ผูป้ ฏิบตั งิ านทัง้ องค์กรมีความรู้ ความเข้าใจด้านการพัฒนาหน่วยงานของตนเองและ
ดาเนินการสม่าเสมอเป็ นงานประจาและให้ความร่วมมือกับส่วนรวมแต่ชาดระบบติดตามผลการ
ดาเนินงาน ส่งผลต่อหน่วยงานในการกระตือรือร้นพัฒนาส่วนขาดรายเดือน รายไตรมาส
4. บทเรียนในการจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์:
โรงพยาบาลบริหารคนให้ทางานตามแผนยุทธศาสตร์
1) มอบหมายตามโครงสร้างบริหารได้แก่ผอู้ านวยการมอบหมายให้หวั หน้ากลุ่มงาน หัวหน้า
กลุ่มงานมอบหมายให้หวั หน้างาน หัวหน้างานมอบหมายถึงระดับบุคคล ทาให้แต่ละบุคคลมีตวั ชีว้ ดั
ของตนเองซึง่ ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั ทีม่ าจากการมอบหมายมาจากทุกระดับทีเ่ กี่ยวข้อง
2) มอบหมายตามภาระงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ตวั ชีว้ ดั การปฏิบตั ริ าชการตามคารับรองซึง่
ผูอ้ านวยการรับมาจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตามรายละเอียดตัวชีว้ ดั ในแต่ละปี
3) มอบหมายให้ผรู้ บั ผิดชอบงานการเงิน เก็บข้อมูลการใช้งบประมาณตามโครงการในแผนฯ
และรายงานสถานการณ์การเงินและการใช้งบฯ ทุกเดือน ผูอ้ านวยการเป็ นผูเ้ ร่งรัดการใช้งบ
4) มอบหมายผูร้ บั ผิดชอบงานพัสดุ เก็บข้อมูลโครงการทีด่ าเนินการตามแผนฯ รวมหลักฐาน
การจัดซือ้ จัดจ้างเพื่อการดาเนินการตามระเบียบพัสดุ และรายงานสถานการณ์ในทีป่ ระชุมทุกเดือน
5) บทเรียนในการจัดการทรัพยากรอื่นๆ เพื่อปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์:
1) ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องอื่นๆ ในการปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์ทางอ้อมได้แก่ การบันทึกเวชระเบียน
ทีค่ รอบคลุมเพื่อการจ่ายเงินให้แก่ รพ.ของ สปสช.ให้สามารถนาเงินมาใช้ตามแผนยุทธศาสตร์ท่ี
วางไว้ได้
บทเรียนในการติดตามความก้าวหน้า:
2) การติดตามการดาเนินงาน ติดตามโดยใช้ตวั ชีว้ ดั ทีไ่ ด้รบั มอบหมายทุกระดับปี ละ
2 ครัง้ และวิเคราะห์ตดิ ตามตัวชีว้ ดั ทีย่ งั ไม่บรรลุเป้ าหมายหรือแนวโน้มทีไ่ ม่ดี เพื่อเร่งรัดให้ได้ตาม
เป้ าหมายทีว่ างไว้ ทีผ่ ่านมามีปัญหาการติดตามไม่สม่าเสมอเนื่องจากบุคลากรทีร่ บั ผิดชอบไม่ได้ทา
ตามแผนเนื่องจากมีภาระงานอื่นๆ ด้วย ทาให้การติดตามไม่สม่าเสมอ
การคาดการณ์และเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน
บทเรียนในการตอบสนองต่อผลการดาเนินการทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีค่ าดการณ์ :
6) เมือ่ มีตวั ชีว้ ดั ทีผ่ ลงานไม่ได้ตามเป้ าหมายทีว่ างไว้ จากการประเมินครึง่ ปี แรกแล้ว
ผูบ้ ริหารจะแจ้งไปยังผูร้ บั ผิดชอบเพื่อนาไปวิเคราะห์และเร่งรัดการดาเนินงานต่อไป เมือ่ วิเคราะห์
ผลงานครึง่ ปี แรกพบว่าไม่บรรลุเป้ าหมายและคาดการณ์ได้ว่าปลายปี ไม่สามารถบรรลุทว่ี างไว้
แน่นอน จึงมอบหมายให้ทมี นาไปวิเคราะห์และหาทางปรับปรุงแก้ไขแล้วเปรียบเทียบผลงาน
ปลายปี
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มาตรฐาน
06 กระบวนการจัดทากลยุทธ์
และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
07 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ี
ตอบสนองความท้าทายและ
ครอบคลุม
08 การถ่ายทอดกลยุทธ์ส่กู าร
ปฏิบตั ิ
09 การวางแผนและจัดสรร
ทรัพยากร
10 การคาดการณ์ การวัดผล
และติดตามความก้าวหน้า

Score

ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้างหน้ า
 การติดตามผลการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบโดยมี
ศูนย์ตวั ชีว้ ดั และมีผรู้ บั ผิดชอบศูนย์โดยตรง
 การวิเคราะห์และประเมินแผนฯ อย่างเป็ นระบบ
 การถ่ายทอดสู่ผปู้ ฏิบตั ใิ ห้ทราบและเข้าใจ > 90%
-

